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ELŐTERJESZTÉS 
Óvodai nyári szünet időpontjának módosítása 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület!  
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított               
feladatkörében eljárva a fenntartó dönt az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról             
is. A képviselő-testület 25/2020. (II.13.) határozatában a Bánk, Kis utca 1. szám alatt működő Törpe               
Óvoda intézményben az óvodai nyári szünet időtartamát 2020. augusztus 1. és 2020. augusztus 31.              
között időszakra határozta meg.  
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány         
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének          
megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzet során teendő          
intézkedésekről szóló 45/2020.(III.14.) Korm.rendelet 2.§-ában kapott felhatalmazás alapján        
1/2020.(III.16.) számú határozatommal a Bánki Törpe Óvoda tekintetében 2020. március 17. napjától            
meghatározatlan időre rendkívüli szüntet rendeltem el. 
 
Tekintettel arra, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt az óvoda zárva volt, javaslom a 25/2020. (II.13.)               
számú képviselő testületi határozat óvodai nyári szünet időtartamára vonatkozó rendelkezés          
felülvizsgálatát, módosítását. 
Az előterjesztéshez javaslatot kértem az intézményvezetőtől az óvodai nyári szünet időtartamára           
vonatkozóan. Az intézményvezető a szülők körében végzett felmérés alapján három – két egyhetes,             
valamint egy kéthetes óvodai nyári szünet – időtartamra tett javaslatot az alábbiak szerint:  

● 2020. augusztus 3-tól 2020. augusztus 7-ig, vagy 
● 2020. augusztus 10-tól 2020. augusztus 14-ig, vagy 
● 2020. augusztus 3-tól 2020. augusztus 14-ig. 

 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 41. § (1)               
bekezdése előírja, hogy a gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának            
megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell         
megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük - ideértve a            
gyermekgondozási díj folyósítása melletti munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt elősegítő          
programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról           
nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama          
lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik. 
Mindezek alapján szülői igény esetén a gyermek óvodai napközbeni ellátását a nyári szünet ideje alatt               
is biztosítani kell. 
 
Kérem a képviselő testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az óvodai nyári szünet             
tekintetében döntést hozni szíveskedjen. 
 
Bánk, 2020. június 25. 
 

Tisztelettel: 
 
 

Torma Andrea 
polgármester 
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……/2020. (VI…..) képviselő-testületi határozati javaslat 
 
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – többek között - az óvodai nyári szünet            
meghatározásáról szóló 25/2020.(II.13.) határozatát – miszerint az Önkormányzat fenntartásában lévő,          
a Bánk, Kis utca 1. szám alatt működő Bánki Törpe Óvoda intézményben az óvodai nyári szünet ideje                 
2020. június 29-től 2020. augusztus 2-ig tart – az alábbiak szerint módosítja: 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.           
törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva úgy dönt, hogy az              
Önkormányzat fenntartásában és működtetésében lévő Bánki Törpe Óvoda intézményben az óvodai           
nyári szünet ideje 2020. ……………….-től 2020. …………..-ig tart. 
A képviselő-testület a fenntartó Bánk Község Önkormányzata nevében felhatalmazza az          
intézményvezetőt, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.             
törvény 41. § (1) bekezdése szerinti gyermekek napközbeni ellátását, a jogszabályi előíráson alapuló             
szülői igény esetén biztosítsa, oly módon, hogy a szünet ideje alatt is biztosított legyen a gyermekek                
napközbeni ellátása. 
Képviselő-testület felhívja az Intézményvezetőt, hogy az óvodai nyári szünet idejét az intézményben            
szokásos módon, a jogszabályi előírások figyelembevételével tegye közzé és tájékoztassa az           
érintetteket.  
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester, intézményvezető 
 
 


